
JEDNÁNÍ KRAJSKÉ ODBORNÉ RADY MLÁDEŽE, 24. 11. 2021  

19,00 ONLINE 

 

Přítomni:  

OSH jméno 

Beroun František Hrubý 

Benešov Dana Vilímková 

Kladno Martina Leváková 

Kolín Jan Hybler 

Kutná Hora Omluven 

Mělník Zastoupena M. Bendou 

Mladá Boleslav Jiří Volák 

Nymburk Monika Němečková 

Praha-východ Libor Tomeček 

Praha-západ Zastoupen P. Kšánou 

Příbram Pavel Hájek 

Rakovník Jaroslava Čečrdlová 

 

1) Vedoucí KORM J. Čečrdlová přivítala přítomné a zahájila jednání. 

 

2) Krajská soutěž Plamen a dorost a krajské setkání přípravky 2022 
 

 

a. Poslední krajskou soutěží připravovanou podle abecedního pořadí okresů 

připravovalo OSH Mělník, v roce 2021 vzala pořadatelství krajského kola 

Plamen a dorost OSH Benešov.  

b. Pro rok 2022 bylo tedy osloveno OSH Mělník – starosta F. Dvořák potvrdil, že 

vejdou v komunikaci se stadionu v Neratovicích a Kralupech n. Vltavou. Dne 7. 

12. proběhne jednání VV OSH Mělník a starosta bude vedoucí KORM 

informovat o výsledku jednání a možnosti Krajská kolo Plamen a dorostu v roce 

2022 uspořádat. 

i. Pro případ, že Mělník nebude moci akci uspořádat, byl projednán plán B 

= tedy pořádání krajského kola v okrese Praha – Východ (Čelákovice). 

c. Dále projednány možnosti pořádání krajských kol v jednotlivých okresech – 

možnost přístupu na stadiony s tartanovým povrchem.  

 

OSH Stadion s tartanem 

Beroun Ne 

Benešov Ano 

Kladno Ano 

Kolín Ano 

Kutná Hora Ano 

Mělník Ano 

Mladá Boleslav Ano 

Nymburk Ne 

Praha-východ Ano 

Praha-západ Ne 



Příbram V jednání, výstavbě apod. 

Rakovník ano 

 

Na základě těchto informací připraven návrh konání krajských kol přípravek, 

Plamen a dorostu v následujících letech. 

 

rok Plamen+dorost Setkání přípravek 

2022 Mělník/Praha-východ Příbram 

2023 Praha-východ/PB Praha-západ 

2024 PB/Rakovník Nymburk 

2025 Rakovník/Kladno Mladá Boleslav/Beroun?  

 

 

3) Krajské školení vedoucích/rozhodčích - jaro 2022 

a. J. Čečrdlová připomněla podnět z červnového jednání KORM – uspořádat 

krajské školení rozhodčích mládeže, především těch, kteří se zúčastňují 

krajských soutěží. 

b. Spolu s Danou Vilímkovou navrhly termín 2.-3. 4 

c. Místo konání: D. Vilímková pozitivně hodnotila areál ve Velkém Oseku (O. 

Kolín) 

 

4) Zprávy z UORM 

a. J. Čečrdlová připomněla, že na www.dh.cz jsou k dispozici zápisy z jednání 

(nejen) ÚORM – další informace jsou tedy čerpány především z posledního 

jednání ÚORM (a doplňovány paní Němečkovou nebo paní Vilímkovou) 

b. Mistrovství ČR hry Plamen 25. - 26. 6. 2022 v Hradci Králové, Mistrovství ČR 

dorostu v požárním sportu 1. – 3. 7. 2022 v Ústí nad Labem.  

i. Plán na dalších 5 let bude projednán ve VV v lednu 2022. 

c. Na www.dh.cz  byl zveřejněn dokument Strategie mládež 2030+ - J. Čečrdlová 

jej doporučila k nahlédnutí a pročtení 

d. D. Vilímková informovala o prodloužení kvalifikací rozhodčích, vedoucích 

mládeže … až do konce roku 2022  

i. Z důvodu  lockdownů bude potřeba uspořádat v roce 2022 více kurzů.  

(2 kurzy Garantů a 2 kurzy Vedoucích mládeže I. KS).  

ii. školení Rozhodčích I. KS uzpůsobeno tomu, aby bylo možné si tuto 

kvalifikaci obnovit – viz termíny akcí. 

e. ÚORM  projednala návrh Statutu rozhodčích soutěží mládeže SH ČMS. Po 

doplnění bude návrh předložen ke schválení VV SH ČMS. D. Vilímková 

okomentovala, že změny jsou v uvedení věku rozhodčího (od 18 let) a drobné 

změny budou také v postupu hodnocení úspěšnosti.  

f. J. Čečrdlová informovala, že rok 2022 bude provázán s oslavami 50. výročí 

hry Plamen. Měly by vzniknout upomínkové a propagačních předměty a 

publikace atp. J. Č. apelovala na přítomné, aby bedlivě sledovali web SH 

ČMS. M. Němečková doplnila, že nová pracovnice úseku mládeže v Kanceláři 

SH ČMS bude informovat přímo vedoucích krajských odborných rad tak, aby 

docházelo k dostatečnému šíření informací.  

g. M. Nemečková informovala o přepracování obou směrnic – Plamen, dorost a 

to v souladu se Strategií mládež 2030+. Zásadní změnou bude striktní 

http://www.dh.cz/
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rozdělení činností: 1) výchovně-vzdělávací část – Koncepce činnosti s 

kolektivy MH a 2) sportovní část – Koncepce činnosti se sportovními oddíly. 

V reakci na to bude vyjmut ZPV ze sportovní části hry Plamen a směrnice 

dorostu, a stane se součástí výchovně-vzdělávací části práce s kolektivy MH. 

Tímto se rozšíří možnosti účastnit se ZP všestrannosti a brannosti i např. pro 

skupiny neorganizované v našem spolku, školy, DDM atd. a umožníme účast 

ve vyšších kolech (která by byla pro tuto příležitost zorganizována) i těm 

kolektivům, které se nechtějí věnovat výhradně sportu, navíc se otevřou 

možnosti i menším (5 členným) kolektivům. 

h. V roce 2022 nebude součástí MČR Plamen běh na 60 m s překážkami. 

Projednává se možnost uspořádat soutěž samostatně  – okres, kraj, MČR pro 

obě kategorie starší i mladší. Postupový klíč ÚORM zveřejní. 

i. Rámcové doporučení pro organizátory soutěží TFA MH  

i. Radě byl předložen návrh tohoto dokumentu, který se opírá o vyhlášku 

č. 180/2015 Sb., a která stanovuje, s jak těžkými břemeny smějí 

mladiství manipulovat. Doporučení nebude stanovovat nějaká centrální 

pravidla, směrnice pro pořádání TFA soutěží. 

j. D. Vilímková informovala o termínech vzdělávacích akcí na další rok 

s upozorněním, že je třeba sledovat oficiální informace na www.dh.cz, kde 

bude v dohledné době zveřejněn plán práce ÚORM na rok 2022: 

 

i. 11.−13. 2. hlavní vedoucí táborů. Přibyslav 

ii. 19. −20. 2. rozhodčí mládeže KS I., obnovy 

iii. 12. −13. 3. rozhodčí mládeže KS I., nováčci 

iv. 25. −27. 3. garanti vzdělávání, obnovy 

v. 1. 4. školení hospodářů, Přibyslav 

vi. 1. 4. celostátní setkání vedoucích OORM, KORM 

vii. 8. −10. 4. zdravotník zotavovacích akcí I. 

viii. 22. −24. 4. zdravotník zotavovacích akcí II. 

ix. 30. 7. −13. 8. Letní škola instruktorů, Malé Svatoňovice 

x. 23. 7. −6. 8. Letní škola instruktorů, Jánské Koupele 

xi. 28. −30. 10. garanti vzdělávání 

xii. S ??? 12. −13. 11. setkání k 50 letům Plamene 

xiii. 12. −13. 11. kurz vedoucí mládeže KS I. 

 

5) Zprávy z vedení KSH 

a. V úterý 30. 11. 2021 se uskuteční jednání VV KSH, kde budou projednány 

také termíny a místa konání krajských kol. 

6) Různé 

a. J. Čečrdlová se dotázala, zda na krajském kole dorostu bude na štafetě 4x100 

m dorostenek umístěn domeček - nebude, až s upravenou směrnicí 

b. M. Leváková se dotázala na dokončení kurzu trenérů zahájeného v minulém 

roce 

i. M. Němečková odpověděla, že ÚORHS již připravuje jeho dokončení, 

částečně také online formou. Měl by být dokončen v roce 2022. 

c. M. Leváková se dotázala na definici sportovce. Odpověď = sportovec je ten, 

kdo se nepřetržitě věnuje sportovní činnosti. 

d. P. Kšána se v souvislosti s rozdělením sportovní a výchovně-vzdělávací 

činnosti na rozdělení činnosti vedoucího mládeže a trenéra. 
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i. M. Němečková odpověděla, že i toto se bude postupně řešit. Tedy 

získávání kvalifikací trenér požárního sportu III. a později snad také 

trenér požárního sportu II. 

ii.  

Ukončeno: 20,00 

Zapsala: J. Čečrdlová 


